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एक ददलव एक छोटं फदका तरालात नाच ूरागरं.  



इतय फदकं त्मारा फघनू खूऩ शवरी.  

ऩण आईरा छोट्मा फदकाच ेनाचणं आलडरं नाशी.  

“ऐक, फदका,"  आई छोट्मा फदकारा म्शणारी.  

“आऩल्मा बालंडाप्रभाणे वयऱ येऴते ऩोशत यशा.” 
ऩण छोट्मा फदकारा नाचामरा खूऩ भजा मेत शोती.  



 फदकाचं पऩल्र ूनाचत नाचत तरालाच्मा फाशेय आरं. 
 

 भग ते ळतेात नाचरं.  



छोट्मा डुकयाने त्मारा नाचतांना ऩादशरं.  
ऩण ते चचखरात आऩल्मा आई वोफतच थांफरं.   

 कोंफडीच्मा पऩल्रांनी वदु्धा छोट्मा फदकारा 
नाचतांना ऩादशरं. ऩण ते वदु्धा आऩआऩल्मा काभात 

व्मग्र यादशरे. ऩण तयीशी फदक थांफरं नाशी. 



 फदक नाचत नाचत ळतेाच्मा भारकाच्मा घयात 
गेरं. “फघतय आऩल्मा घयी कोण आरं आशे?” 

ळतेकयी म्शणारा. “नाचणायं फदक आशे अवं लाटतं,” 
ळतेकऱ्माची फामको म्शणारी. 

 फदक घयात नाचत यादशरं.  
ते कोणत्माशी पर्निचयलय धडकरं नाशी. 



ळतेकऱ्माने आणण त्माच्मा फामकोने फदकारा स्लमंऩाक 
घयाच्मा ओट्मालय नाचतांना ऩादशरं. नाचतांना त्माने 
एकशी बांड पोडरं नाशी. “ते खूऩ वुंदय नाचतं आशे,” 
ळतेकयी म्शणारा. “वगळमांनी त्माचा नाच ऩादशरा 

ऩादशजे,” ळतेकऱ्माची फामको म्शणारी.   
भग ते त्मा फदकारा आऩल्मा गाडीत घेलनू ळशयात गेरे. 



 र्तथं ते त्मारा एका चथएटय भध्मे घेलनू गेरे. 
चथएटयभध्मे ळो फघामरा खूऩ रोक आरे शोते. 
“आता तू इथे आऩरा नाच दाखल,” ळतेकयी 

फदकारा म्शणारा. 
.  

फदक  स्टेज लय नाच ूरागरं.  



ते खुच्माांच्मा भधल्मा गल्रीत वदु्धा नाचरे. 
"लाश! काम नाचतं फदक!” 

वगऱे रोक त्मारा फघनू ओयडरे, “मा फदकाच े
कौळल्म याष्ट्रीम टेरीपलजनलय दाखलामरा 

शल,ं” ळतेकऱ्माची फामको म्शणारी. 

भग ते फदकारा घेलनू टेरीपलजन स्टेळन लय गेरे. 



र्तथं फदक कॅभेऱ्मा वभोय वुंदय नाचरं. राखों रोकांनी फदकाचा नाच  

आऩआऩल्मा टीव्शी लय फर्घतरा. 



त्मानंतय फदक खूऩ प्रसवद्ध आणण रोकपप्रम झारं. 
रोक यस्त्मालय त्माचा ऩाठराग कयत. भरंु त्माची 

वशी भागत. अनेकांना त्माच ेऩंख शले शोते. त्मानंतय जगबय त्माचा पॅन क्रफ वरुु झारा. 
अंटाकि दटका भध्मे वदु्धा. 



एका यात्री शॉरीलडुच्मा प्रसवद्ध सवने-सवतायांचा जरवा  
शोता.वगळमात चांगल्मा सवन-ेसवताऱ्मारा ऩयुस्काय सभऱणाय 
शोता. आऩल्मारा पप्रम अवणाऱ्मा सवनेसवताऱ्मारा फघण्मावाठी 
रोकांनी खूऩ गदी केरी शोती. त्मांच ेपप्रम नट-नट्मा उतयल्मा 

की रोक टाळमा लाजलत.  

जेव्शा फदक आऩल्मा गाडीतून खारी उतयरे 
तेव्शा त्माच ेप्रळंवक लेड ेझारे. फदक! फदक! 

फदक! अवे ते ओयडरे.!  



जजने फदकारा गोल्डन डक अलाडि देलनू वन्भार्नत केरं. 
“तुभच ेखूऩ खूऩ आबाय,” फदक म्शणारे.  

त्मानंतय फदकाने नाच वरुु केरा.  

ते नाचरं, आणण खूऩ लेऱ ऩमांत नाचत 
यादशरं. ळलेटी ते थकून गेरं. 

 



ळलेटी ळतेकयी आणण त्माची फामको फदकारा 
उचरनू  घेलनू आऩल्मा पाभिलय ऩयत आरे. 

पाभिलय आल्मालय फदक ऩऱत ऩऱत आऩल्मा 
तरालाकड ेऩयत आरं. आता त्मारा पक्त आऩल्मा 

ऩरयलाय फयोफय ऩाण्मात ऩोशामचं शोतं. 



"घयात तुझं स्लागत आशे,” आई फदकारा म्शणारी. 
“तू एक चांगरं भरु आशे, भरा तुझा असबभान 

लाटतो.” 

“आता तू आऩल्मा बालंडाफयोफय एक 
वयऱ येऴते ऩोशत यशा.” शे ऐकून फदक 

खूऩ खुळ झारं.  



फदक एकदा ऩयत नाचरं पक्त 
आऩल्मा आईवाठी..  

समाप्त   


